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 مقتل عقید أرکان حرب یلع ید تنظیم والیة سیناء.  

 من عناصر اتحاد قبائل سیناء بجبل املغارة.   6مقتل   

 إصابة جندیین إسرائیلیین يف حادثین یلع الحدود املصریة  

 الثالثة النطالق العملیة الشاملة. قراءة يف الذکرى   

 تراجع الوفیات بفیروس کورونا يف شمال سیناء.  

 فتح معبر رفح من الجانبین.  

 السیسي یعقد اجتماعا لتطویر بحیرة البردویل.  

 عقارا سکنیا بالعریش.   40غضب شعبي من مخطط إزالة   

         

  

 العدد: فی هذا 
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 أوال: املواجهات يف سیناء
سيناء   والية  تنظيم  وت�ة هج�ت  تبنى  تراجعت  حيث  املاضية  بالشهور  مقارنة 

هج�ت أصدر بيانات بشأنها. وقد اختفت هج�ت التنظيم من    9التنظيم تنفيذ  

برئ العبد عقب التصعيد الذي شهده شهر يناير مع تنفيذ ست هج�ت عىل األقل 

ست  فرباير  شهر  يف  التنظيم  نفذ  ح�  يف  العبد،  برئ  ملركز  التابعة  تفاحة  بقرية 

زويد، وهجوم� برفح، وهجوما مبنطقة املغارة بوسط سيناء،. ك�   هج�ت بالشيخ

بثالث   استهدفهم  حيث  سيناء  والية  اتحاد  عنارص  عىل  هج�ته  التنظيم  كثف 

 هج�ت عىل األقل. 

أي   خالل شهر فرباير  مل يصدر املتحدث العسكري باسم الجيش املرصيمن جانبه  

أصدره يف ديسمرب    بيانطى آخر  ، حيث غيف سيناء  املواجهاتبيانات عسكرية تخص  

الفرتة    2020  الواقعة ب� األول من سبتمرب والثامن من ديسمرب املواجهات خالل 

ضابط برتبة   من القوات املسلحة بينهم  أفراد 8جثام� رصد تشييع . وأمكن 2020

 عقيد. 

لهجوم نفذه ضد عنارص اتحاد قبائل سيناء املوايل  وقد نرش تنظيم والية سيناء صورا  

في� نرشت وكالة  أفراد،    6طقة املغارة بوسط سيناء وأسفر عن مقتل  للجيش مبن 

أع�ق فيديو قص�ا لعربة مدرعة للجيش مدمرة خالل محاوالت سحبها من مكان 

 الهجوم. 

وكان ملفتا أن دورية النبأ الصادرة عن ديوان اإلعالم املركزي بالتنظيم األم يف عددها  

يناير   28مل تعلن تبني تنفيذ هج�ت يف سيناء خالل أسبوع بدءا من    272رقم  

هو ما يتسق مع سبق أن رصدناه يف شهر يناير بأن آخر . و 2021فرباير    3إىل    2021

يف عددها  دورية النبأ    أعلنتك�  يناير.    26هجوم تبناه تنظيم والية سيناء حدث يف  

ة لغارات جوية عنيفة  ائرات إرسائيلية حربية ومس� طعن شن  273األسبوعي رقم 

 فرباير عىل عدة قرى جنوب رفح والشيخ زويد.  2يناير/  31يومي 

  

 مـرصد سـيناء

 
تقریر یرصد أهم أخبار  

سیناء ویحلل تطورات  

 األوضاع یلع عدة محاور 
 إعداد 

 وحدة الرصد  

 

 "وعى صناع الوعي" 

، امینـمضو  ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

   "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 رئیس التحریر

 خالد عاشور 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى 

 المرصد التركي 

 المرصد اإليراني 

 المرصد الخليجي 

 المرصد العبري 

 يالمرصد المغارب 
 املرصد  منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 
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 الهجمات التي أعلن تنظیم والیة سیناء تنفیذها: 

ناسفة يف    دبابةاستهداف   .1 الشيخ زويد    4للجيش بعبوة  الشالق غرب مدينة  أدى إىل فرباير قرب قرية  م� 

 تدم�ها. 

فرباير بحجة تعاونه مع القوات املسلحة،   4وتصفية أحمد فرج الكييك بقرية الشالق بالشيخ زويد يف    اختطاف .2

فرباير العثور عىل جث�ن الكييك بجوار منزله يف القرية    6اتحاد قبائل سيناء املوايل للجيش املرصي يف    أعلنوقد  

 رة.املذكو 

عنارص من اتحاد قبائل سيناء، وأرس سابع يف هجوم باألسلحة الرشاشة عىل حاجز لهم قرب قرية   6  تصفية .3

فرباير.    15يف  املنجم بوسط سيناء دون وقوع إصابات يف صفوف املهاجم� بحسب بيان نرشته وكالة أع�ق  

وأضاف البيان أن قوة مشرتكة من الجيش وعنارص اتحاد قبائل سيناء حاولت تعقب املهاجم�، فانفجرت يف 

مبقتل فرد من الجيش وإصابة فردين من االتحاد.   تُقدر عنارصها عبوة ناسفة أدت إىل وقع خسائر برشية بها 

مقاتال، وهو عدد كب� من املهاجم� مقارنة    18للحادث تكشف أن عدد منفذيه بلغ    صوراوقد نرش التنظيم  

 بالقوة التي تعرضت للهجوم. 
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فرباير مقتل خمسة من أفراد   9دائرة العالقات العامة واإلعالم باتحاد قبائل سيناء يف بيان نرشته يف    أعلنتهتها  ومن ج 

( أحمد سلي�ن مسلم سلي�ن، نور   االتحاد عىل يد (مرتزقة اإلرهاب التكف�ي) حسب وصف البيان بوسط سيناء، وهم

سلي�ن سليم سالم، مصطفى عبده راشد، عايش سويلم عبدربه، حسب الله سالمة سليم)، ومل يتطرق البيان إىل وجود 

 قتيل سادس أو شخص مخطوف.

 تدم�ها. م� أدى إىل  قرب قرية شبانة جنوب مدينة رفح فرباير 10للجيش بعبوة ناسفة يف  جرافة استهداف .4

 فرباير قرب حاجز نصار يف قرية الشالق غرب الشيخ زويد.    12للجيش بعبوة ناسفة يف    دورية راجلة   استهداف .5

فرباير قرب حاجز للجيش يف قرية    12للجيش واتحاد قبائل سيناء بعبوة ناسفة يف  تجمع مشرتك    استهداف .6

 الظه� جنوب الشيخ زويد. 

م�    قرية الزهور التابعة ملدينة الشيخ زويد  فرباير رشق  23للجيش بعبوة ناسفة يف    عربة مدرعة  استهداف .7

 لسحب قوات الجيش للعربة املدمرة.  فيديوتدم�ها. ونرشت وكالة أع�ق  أدى إىل

(الجغام�) جنوب الشيخ زويد م�   فرباير قرب حاجز  23للجيش باألسلحة الرشاشة يف    قوة راجلة  استهداف .8

 أدى إىل مقتل فرد وإصابة اثن� آخرين.  

فرباير بعبوة ناسفة م� أسفر عن    27جنوب مدينة رفح يف  طقوة راجلة للجيش ش�ل حاجز أبوزما  استهداف .9

 كان حرب أحمد عبداملحسن وجندي� آخرين، وإصابة ثالثة آخرين.مقتل العقيد أر 

 

 عناصر من الجیش تشییع جثامین  

رغم عدم صدور أي بيانات من املتحدث العسكري عن سقوط ضحايا من الجيش خالل شهر فرباير إال أنه عرب تتبع 

 أخبار تشييع جثام� عسكري� توفوا بسيناء يف صحف النظام أمكن رصد التايل: 

ميت عدالن التابعة ملركز بني عبيد مبحافظة الدقهلية  قرية    من  ابراهيم الشحات ناصفتشييع جث�ن املجند   .1

 فرباير يف برئ العبد.   2عقب مقتله يف 

حافظة  عزبة أزن�، التابعة للوحدة املحلية باإلخيوة مبركز الحسينية مبب  السيد ثابت السيدن املجند  تشييع جث� .2

 فرباير. 4عقب مقتله بسيناء يف  الرشقية 

 فرباير عقب مقتله يف سيناء.  8يف بورسعيد يف  محمود رضا أحمد مندورن املجند تشييع جث� .3

املجند   .4 الستارتشييع جث�ن  التابعة ملركز نجع ح�دي ش�ل   أسامة حمدي عبد  الرح�نية  بقرية 

 فرباير عقب مقتله يف سيناء.  8يف  محافظة قنا

 فرباير.  12يف محافظة كفر الشيخ عقب مقتله بسيناء يف    خالد حمدي السواحيلتشييع جث�ن املجند   .5

ر الزيات مبحافظة  فرباير بكفر الهالوي التابعة ملدينة كف  27يف    أحمد عزوز غبارةتشييع جث�ن املجند   .6

 الغربية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://twitter.com/Oded121351/status/1362768665729499138?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1348957858960969729?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1364466554973356032?s=20
https://twitter.com/oded121351/status/1364089478399287298?s=21
https://twitter.com/oded121351/status/1366010695284883457?s=21
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022021&id=c023f9be-0416-44b6-899d-4f72eab37579
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022021&id=28eba9d0-e3eb-4da0-8fbd-10543e3c4c98
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3254151/1/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%C2%A0%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF---%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.dostor.org/3352181
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14022021&id=6acb07c6-872b-421e-b19e-c6e660a7e93d
https://www.facebook.com/SbrbayAlywm/posts/3702429489836748
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ب فرباير عق  28يف     نهس مركز قويسنا باملنوفيةبإ يف قرية    أحمد عبداملحسنتشييع جث�ن العقيد أركان حرب   .7

 مقتله يف اليوم السابق. 

 

 

 صورة للعقيد أحمد عبداملحسن خالل تكر�ه من وزير الدفاع السابق صدقي صبحي 

 املدنیین  من  ضحایا

. وهو  لشيخ زويد التابعة لالخروبة  مبنطقة  ىف الرأس  طائشة  حمد فرحان الح�يدة برصاصة  أ املواطن    مقتل -1

 عاما. 38مدرس يعمل باألزهر، ويبلغ من العمر 

 الخطف 

يف    برئ العبد بنطقة رشكة أرض الخ� رشق قرية قاطية  مبستقاللهم سيارة نصف نقل  اأشخاص خالل    ٣  اختطاف •

وثابت  ،  الهميصةرية  بققبيلة العقايلة    من  محمود صالح أحمدفرباير عىل يد مسلح� مجهول�، وهم (  18

 التايل.  اليوم). واإلفراج عنهم يف والسيد نصار من املنوفية، الحارون من العريش

 إصابة جندیین إسرائیلیین يف حادثین  

إثر   شظايا رصاصات طائشة من تبادل إطالق نار ب� الجيش املرصي ومهريب  أُصيب جندي إرسائييل بجروح طفيفة، 

اإلرسائييل  أعلن مخدرات، حسب� و   13يف    الجيش  يوم  فرباير.  الهجومبعد  الجيش    أعلن،  من  باسم  املتحدث 

مخدرات اإلرسائييل تهريب  عملية  إىل إحباط  مش�ًا  مرص،  مع  الحدود  تستهدف   عىل  عملية  إرسائيل  إطالق 

محاولة تهريب عرب    60عرب الطائرات املُسّ�ة، مضيًفا أن الجيش اإلرسائييل أحبط   املهرب� عىل الحدود املرصية،

 . عملية تهريب خالل العام الجاري  20ضافة إىل ، باإل 2020الحدود يف سيناء خالل 
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https://www.youm7.com/story/2021/2/28/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%A7/5226450
https://business.facebook.com/moee.eg/photos/a.1449411365085866/4412139625479677/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/497429931655482?__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/498506141547861?__tn__=-R
https://mada29.appspot.com/www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1613207694-israeli-soldier-lightly-injured-in-crossfire-between-egyptian-forces-drug-smugglers
https://mada29.appspot.com/twitter.com/AvichayAdraee/status/1360923730361384961
https://mada29.appspot.com/twitter.com/AvichayAdraee/status/1360923730361384961
https://mada29.appspot.com/twitter.com/AvichayAdraee/status/1360923730361384961
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أعلن الجيش اإلرسائييل إصابة أحد جنوده بشظايا رصاصة طائشة تم إطالقها من الجانب املرصي  فرباير    27ويف يوم  

يف منطقة لواء باران اإلقليمي الذي يقع ضمن القيادة الجنوبية للجيش اإلرسائييل، وهو مسؤول عن منطقة    للحدود

 الغريب والحدود مع مرص.النقب 

 أبراج جدیدة محصنة یلع الحدود الشرقیة ملصر

صورة ألحد األبراج التي أقامتها مرص عىل كامل الحدود مع إرسائيل تبعد عن بعضها البعض موقع الدفاع العريب    نرش 

الج  500مسافة   “فيلبوكس”، ويتمركز عليها عدد محدود من  اسم  يطلق عليها  األبراج  نود، وهي محصنة  مرت، هذه 

بصواريخ مضادة للدبابات ومزودة بأجهزة مراقبة متطورة وأسلحة يتم التحكم فيها عن بعد، ووفًقا لصحيفة “يديعوت  

أحرونوت” اإلرسائيلية فإنه تم بناء أبراج من عند جبال إيالت ومنفذ طابا جنوبا وحتى األجزاء الش�لية مبحاذاة الحدود،  

حيفة املرصي اليوم أن هذه األبراج العسكرية ستكون مبثابة بديل عن الخيام الصغ�ة  وكان مصدر أمني قد رصح لص

  2014التي كان يتواجد بها الجنود قرب الحدود مع إرسائيل، وم� يذكر أن هذه األبراج تم الرشوع يف بنائها منذ عام  

 .لزيادة تأم� الحدود مع إرسائيل وقطاع غزة

  "القوة الغاشمة"حملة ثانیا: ثالث سنوات من انطالق 
فرباير   9التي أعلن الجيش املرصي تدشينها يوم    "الحملة الشاملة"مرت ثالث سنوات عىل انطالق    2021بحلول فرباير  

 بهدف القضاء عىل الج�عات املسلحة يف سيناء. فهل متكن الجيش من تحقيق هذا الهدف ؟ 2018

بقرى الشيخ زويد ورفح وجنوب    والية سيناءدائم يف معاقل    جاءت الحملة الشاملة لتعمل عىل تأسيس حضور أمني 

  42.630كتيبة من الجيش يف سيناء وحدها، بإج�يل  88العريش للحد من تحركات عنارصها. وهو ما استلزم مشاركة  

، فضال عن قوات الرشطة. واعتمد الجيش خالل تقدمه الهجومي عىل القيام بطلعات جوية مكثفة للرصد الجوي  مقاتال

األلغام   كاسحات  طليعتها  يف  كب�ة  عسكرية  بأرتال  القرى  إىل  التقدم  ثم  عشوايئ  مدفعي  قصف  وتنفيذ  اإلغارة،  ثم 

ك� شن الجيش حمالت مداهمة وتفتيش لكافة منازل مدينة العريش، وضيق عىل   وسيارات التشويش عىل املتفجرات.

غيارها إىل سيناء، وحظر س� سيارات الدفع الرباعي بها،  ومنع دخول الدراجات النارية وقطع  توزيع املواد الغذائية،  

الوقود  وقيد بيع  لكل سيارة،   حركة  تُرصف  مناطق    بحصص  واملياه بشكل دوري عن  النت  االتصاالت وشبكة  وقطع 

 . سوى بترصيح أمني ها من دخول من خارج سيناء العمليات. ومنع املواطن� املرصي�

 أجرب عنارصونجح الجيش يف القضاء عىل عمليات والية سيناء مبدينة العريش، وفكك خاليا التنظيم، لكن هذا الضغط  

، م� ساهم يف فتح جبهات  النزوح إىل برئ العبد غرب العريش، ومنطقة املغارة يف وسط سيناء بالعريش إىل والية سيناء

قرى تُعد مركزا زراعيا ببرئ    4عىل    2020شهور يف عام    3جديدة بلغت أوجها بتمكن عنارص التنظيم من السيطرة ملدة  

 زالت رق� يف املشهد السيناوي. آالف نسمة م� أثبت أن والية سيناء ما 9العبد يقرتب مجموع سكانها من 

ك� نجح الجيش املرصي يف امتصاص تداعيات هج�ت والية سيناء، وتعويض خسائره من املجندين واملعدات 

  ذ لك، وهو ما انعكس عىل تراجع قدرة والية سيناء عىل تنفيذبسهولة بين� ال يتمكن تنظيم والية سيناء من  

هج�ت كب�ة فقط ضد قوات الجيش والرشطة،    4من تنفيذ    2019ام  عمليات هجومية كب�ة حيث متكن خالل ع

عرشات العمليات    ذنفذ هجوما واحدا كب�ا عىل عدة قرى ببرئ العبد، بين� كان مبقدوره سابقا تنفي   2020ويف عام  

 الكب�ة سنويا. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/02/14/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89/
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ة سيناء، لكنها مل تنجح يف  أي أن العملية الشاملة نجحت يف تأم� مدينة العريش، وتخفيض وت�ة هج�ت تنظيم والي

السكان   خصومة  سوى  تجلب  مل  الطويل  املدى  عىل  الج�عي  العقاب  سياسة  أن  ك�  التنظيم،  وجود  عىل  القضاء 

 وكراهيتهم، وهو ما يؤدي إىل إطالة أمد النزاع يف سيناء. 

 ثالثا: الوضع الصحي يف شمال سیناء
وفاة يف نهاية يناير أي تويف   93وفاة مقارنة ب    107 ش�ل سيناء  بلغ إج�يل الوفيات نتيجة اإلصابة بف�وس كورونا يف

 شخصا.   29شخصا يف شهر فرباير، وهو عدد أقل من عدد املتوف� يف يناير والبالغ  14

 

 حاالت كورونا يف ش�ل سيناء يف نهاية شهر فرباير

 

 حاالت كورونا يف ش�ل سيناء يف نهاية شهر يناير 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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جامعات ملستشفی العریش للکشف وإجراء العملیات    4ومدرس من  استاذ    12وصول  

 مجانا 

، ومدرس مساعد من جامعات القاهرة واألزهر والزقازيق  اومدرس   ااستاذ  12،  فرباير  6يف  مستشفى العريش العام،    استقبل

الكشف   خدمة  لتقديم  عىل    الطبيواملنصورة،  مجانا  الجراحية  العمليات  مستشفى   العريش.  أهايلوإجراء  وأعلنت 

ب ومعهد القلة  العريش العام، أن األطباء هم دفعة يتواىل وصولها أسبوعيا وفقا لربوتوكول التعاون مع الجامعات املرصي

من أعضاء هيئة التدريس بكليات    32للكشف عىل املرىض وإجراء الجراحات مجانا للمواطن�، حيث يصل أسبوعيا نحو  

 . أيام أسبوعيا مبستشفى العريش 4الطب بالجامعات مبستشفيات العريش وبرئ العبد ، وفريق معهد القلب ملدة 

 رابعا: الوضع التنموي والخدمي يف سیناء
 فبرایر  8کال االتجاهین بدایة من  فتح معبر رفح يف

الفلسطيني  لتقوية موقفه مع تغ� اإلدارة األمريكية،   النظام املرصي عىل تفعيل دوره يف امللف   وجه يف ظل حرص 

�ل الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة اليوم  فتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة، جاء ذلك يف ختام أعالسييس ب

 . الثالثاء، والذي انتهي بالتوصل التفاق حول الرشاكة الوطنية واالنتخابات العامة

 خط نقل غاز عبر البحر مع دولة االحتالل 

املال  زار البرتول طارق  تضمنت    وزير  زيارة  يف  الصهيو�  الحكومت�  الكيان  ب�  السابق  التفاهم  تفعيل  االتفاق عىل 

عرب خط أنابيب بحري بعيدا عن الخط املار يف سيناء،   بدمياط وإدكو ان" بوحديت إسالة الغازثايربط حقل "ليف حول

مسار الغاز من الش�ل إىل �تد  أن    رف تنظيم والية سيناء. ومن املرجحوالذي يتعرض لتفج�ات بشكل دوري من ط

، سواء عىل الشاطئ أو يف البحر، ثم �تد إىل خط جديد رخيص نسبياً يف املياه الضحلة  دولة االحتاللالجنوب عىل ساحل  

 قبالة ساحل سيناء. 

 السیسي یعقد اجتماعا لتطویر بحیرة البردویل 

الرئيس التنفيذي لرشكة "د�ي" البلجيكية ألع�ل التكريك، وعدًدا من كبار املسئول� اير مع  فرب   9اجتمع السييس يف  

بالرشكة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القص� وزير الزراعة واستصالح  

بعة تطوير وتنمية بح�ة الربدويل بش�ل سيناء  متا ة. وتناول االجت�ع  األرايض، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحري

 يف إطار املخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البح�ات املرصية

مل اجتماعین  یعقد  القومي السیسي  للمشروع  التنفیذي  املوقف  تابعة 

 لتنمیة وسط وشمال سیناء

الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء  مصطفى مدبويل رئيس مجلس  فرباير مع    15اجتمع السييس يف  

والطاقة املتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير املوارد املائية والري، والسيد السيد القص� وزير الزراعة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/2/6/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-12-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86-4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%25
http://gate.ahram.org.eg/News/2605174.aspx
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israel-secures-egyptian-gas-export-route
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الفار رئيس  العمرا�، واللواء إيهاب  الجمهورية للتخطيط  واستصالح األرايض، واللواء أم� سيد أحمد مستشار رئيس 

 . ة الهندسية للقوات املسلحةالهيئ

االجت�ع   باستصالح  وتناول  يتعلق  ما  لتنمية وسط وش�ل سيناء، خاصة  القومي  التنفيذي للمرشوع  املوقف  متابعة 

عىل الخطوات التنفيذية املتعلقة بتوف� ونقل    السييسوزراعة األرايض باملياه املنرصفة من محطة بحر البقر، حيث اطلع  

ىل األرايض املستهدف زراعتها يف وسط وش�ل سيناء، ومختلف تفاصيل املرشوع، خاصًة مساحات  املياه من املرصف إ

األرايض املستهدفة، ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الري ومساراتها املختلفة، فضًال عن محطات التغذية الكهربائية  

 . وخطوط نقل الكهرباء

أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرا�، واللواء إيهاب مع اللواء أم� سيد  فرباير اجتمع السييس    20ويف  

الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، واللواء عصام جالل مدير إدارة املياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور  

 .شي� اليابانية األملانية، وجانز املجرية، وسيج� التشيكية، وترو  KSB رؤساء مجالس إدارة ووكالء رشكات كٍل من

االجت�ع التجهيزات الخاصة برفع املياه للمحطات الناقلة ملياه الري من مرصف بحر البقر، لزراعة واستصالح    واستعرض

 مرص.  األرايض يف ش�ل ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كربى الرشكات العاملية املتخصصة ذات الخربة والعاملة يف

 بالعریش   التخوف من إزالة عمارات سکنیة

  ثالثة املقبلة ملرحلة ثانية من التطوير، تتضمن رفع كفاءة    الفرتةخالل  تستعد    العريشملوقع مدى مرص أن    تقريركشف  

ل السكنية  بالكتلة  املار  الساحيل  الطريق  أو  الفاتح  شارع  وأهمها  محاورها،  البحر.  من  ساحل  عىل  املقامة  لمدينة 

ك�    أعلن املحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، الذي أشار إىل توسعة الطريق ليضم أربع حارات يف كل اتجاه. حسب�

عام املحافظة ملناقشة كيفية التغلب    مع رموز وعواقل وكبار عائالت مدينة العريش مبقر ديوان  اجت�عاعقد املحافظ  

منزال    40و  ، له  ةطلب هدم مسجد الخلفاء الراشدين والوحدة الصحية التابع ت عىل معوقات توسعة املحاور الثالثة التي ت

يف املنطقة من شارع الخلفاء الراشدين حتى ميدان النافورة، فضًال عن احت�ل إزالة    أغلبها تقع  من منازل املواطن�

يوليو بشكل مبارش يف منطقة متتد ما ب�   23وسط املدينة، لتنفيذ مخطط ربط شارعي أسيوط وببا� السكنية بعض امل

 الساحة الشعبية ومديرية الشباب والرياضة وحتى ميدان النرص.

ا  إخطارا بإخالء منازلهم لهدمه   يف شهر يناير املايض  سكان منطقة شاليهات السعدوتأيت تلك املستجدات عقب تلقي  

البالغ عددهم   السكان  أثار غضب  ما  الجديد، وهو  امليناء  توسعة  نظموا وقفات    4ضمن مخطط  أرسة حيث  آالف 

 . احتجاجية وطالبوا بعد هدم منازلهم يف ظل وجود إمكانية لتوسيع امليناء يف مناطق غ� آهلة بالسكان 

 العاليالشیخ زوید یطالبون بسرعة رفع أسالك الضغط  أهالي

العايل  القرى الواقعة جنوب مدينة الشيخ زويد بش�ل سيناء، برسعة إصالح خط كهرباء الضغط    أهايل  طالب 

ض، وتم  تساقطت من عىل األعمدة عىل األر   التيسوء حالة األسالك    يف ظل  قرية الجورة  الواصل من املدينة إىل  

األشجار بجذوع  منها  أجزاء  املايض  ربط  يناير  شهر  شهد  أن  وسبق  مبنطقة  .  بالكهرباء  صعقا  طفل  مرصع 

ال املهندس خالد عيد رئيس فرع رشكة الكهرباء بش�ل سيناء، أنه الخط  . ومن جهته قالسكاسكة رشق العريش

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mada29.appspot.com/www.elbalad.news/4697169
https://www.albawabhnews.com/4278026
https://www.youm7.com/story/2021/2/1/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%25D
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تنفيذها هذا العام، وىف انتظار تحديد املوعد  من جديد ضمن املرشوعات املقرر  ه  متهالك، وتم طرحه ليعاد مدبالفعل  

 . املناسب للتنفيذ

 تغیبهم عن العمل لللتحقیق  عشرات املوظفینرئیس مدینة الحسنة یحیل 

تب� عدم    املرور عىل قرية املغفر  فخاللللتحقيق لتغيبهم عن العمل،    عرشاترئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء    حالأ 

.  موظف�  4باملرور عىل قرية املنبطح، تب� عدم وجود رئيس القرية وو   .وظف� بالوحدة املحلية، واملالقرية    تواجد رئيس

جدت  املرور عىل الوحدة الصحية بالحسنة وُ  موظف�. وخالل  6غياب  رُصد املرور عىل الوحدة املحلية بذات القرية، بو 

 القانونية. مغلقة، وتم تحويل جميع العامل� بها للشئون 

 محافظ شمال سیناء یتفقد قصر ثقافة العریش تمهیدا الفتتاحه

العريش    قدتف ثقافة  الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء قرص  وتبلغ    .إحالله وتجديده متهيدا الفتتاحه   الجاريعبد 

ب� وقاعات فنون تشكيلية وقاعات  طوابق، ويحتوى عىل مرسح ك  3مرتا مربعا ويضم    2500قرص ثقافة العريش  مساحة  

 . مكتبةو لألنشطة الفنية املختلفة وقاعات الستقبال كبار الزوار ونادى للمرأة ومكاتب إدارية، 

 تطبیق نظام تحدیث بیانات العاملین بشمال سیناء

امل� يف مختلف الجهات الحكومية  سيتم تحديث بيانات الع  بأنهالغندور، سكرت� عام محافظة ش�ل سيناء،    ةأسام  رصح

وشدد الغندور، عىل تسليم املوظف�    .عيل مستوي املحافظة شهريًا، ملنع التالعب يف منظومة الدفع والتحصيل االلكرتو�

 ويف حالإلعدامها قبل إخالء الطرف،  العمل  املحال� للمعاش للبطاقة الحكومية "فيزا املرتبات"، إىل اللجنة الثالثية بجهة  

 .تعذر استالمها يتم إخطار البنك املختص إليقاف التعامل بها 

 ممدوح العیادي نقیبا للمحامین بشمال سیناء

مبقعد النقيب،    العياديممدوح    املحامي، فوز  فرباير  7يف    اللجنة املرشفة عىل انتخابات نقابة محامى ش�ل سيناء   أعلنت

.  فاز مبقعد الشباب أرشف حس�ك�     .أسامة حجاب ومحمد العكاوي  والذى تنافس عليه أيضا مرشح� آخرين وه�

  458ى نقابة املحام� بالعريش، وبلغ عدد املقيدين من لهم حق االنتخاب  وأجريت االنتخابات مبقر النقابة مبقر ناد

 . محامى

 محافظ شمال سیناء: سوق الجملة بالعریش لخدمة التجار واملستهلکین 

محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ ش�ل سيناء، لقاء مع التجار بخصوص سوق الجملة الجديد واملطور بالعريش     عقد

وأعلنت محافظة ش�ل  . متهيدا الفتتاحه، ووضع آلية لتشغيله والعمل به لخدمة كل من التجار واملستهلك�

املرشوعات   ضمن  لالفتتاح  وتجهيزه  السوق  إنشاء  من  االنتهاء  أكد  املحافظ  أن  افتتاحها    التيسيناء،  سيتم 

مليون جنيها بخالف بعض االستك�الت    167أبريل القادم، وهو بتكلفة    25  يفباملحافظة مبناسبة تحرير سيناء  

 . املرافق الخدمية بالسوق األخرى من

الحصول عىل محالت به .. منهم كأولوية أوىل    يفوأعلن املحافظ، تحديد الفئات الرئيسية املستفيدة من السوق  

يناير سوق الجملة القديم عىل أن يكونوا مسددين للمتأخرات عليهم حتى ثورة    يف : من كان لهم محالت  
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https://www.youm7.com/story/2021/2/3/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-13-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-%D9%258
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  ومنمنطقة املوقف الجديد،  يف، وأن يكونوا من امل�رس� للنشاط حتى اآلن ، وممن لديهم محالت تجارية 2011عام 

تاجر �ارس   أيعدم اقصاء  مع  أصحاب الثالجات    من  ىل جانب تجار املوزإ..    التجاريليست لهم أماكن مل�رسة النشاط  

 . املهنة عن االستفادة من السوق والعمل به

التموين والزراعة والصحة    ومديريتم تشكيل مجلس ادارة للسوق يضم كل من رئيس مجلس مدينة العريش  وقد  

تشغيله   يفالغرفة التجارية وجهاز ح�ية املستهلك، وسيكون مجلس املدينة هو صاحب الحق    وممثيل  البيطريوالطب  

 العلنيعداد كراسة رشوط لتأج� وحداته ومحالته التجارية بنظام املزاد  إ سيتم  ، و واستخراج الرخص ومزاولة النشاط به

 . أو للرشكاء الفردي

غرب    17منطقة الكيلو    يففدانا    14مرتا مبا يوازى    150*    400ألف مرتا مسطحا بأبعاد    60السوق عىل مساحة    ويقع

  6ويضم السوق عدد  .شعمرانيا ملدينة العري( العريش / القنطرة) ، ويعد امتدادا  الدويلمدينة العريش عىل الطريق 

وفاكهة) ومجمع مطاعم ومحالت خدمية متنوعة  ،  معارض متنوعة للسلع واملنتجات ( دواجن، أس�ك، لحوم، وخرضوات

، مكتب  عقاريمن مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر    اوتجميد.. وعدد  تربيدثالجات    8و     محال  36  بإج�يل

، بنوك وغ�ها من الخدمات الالزمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى  إداري متوين، مبنى خدمات  تأمينات، مكتب  

 . انتظار للسيارات، وأسوار خارجية ساحتيفرعية، 

 شمال سیناء   یزوروزیر الشباب والریاضة 

برنامج الرياضة يب  ، وذلك للقاء مدر فرباير  12و  11ملدة يوم� يف  أرشف صبحى وزير الشباب والرياضة مدينة العريش    زار

حجر أساس  ، ووضع  مراكز الشباب  دوري  نهايئ  وحضوراألحياء السكنية بالصالة املغطاة،    دوري  وافتتاحاملحافظة،    يف

 .وح�م السباحة   الرئييسرياضية داخل استاد العريش تضمنت امللعب    منشآت مدينة العريش، وتفقد    يفمالعب جديدة  

 الثاني  الدراسياملدینة الجامعیة بالعریش تستقبل الیوم طالب الفصل 

جامعة   رئيسوقال    فرباير.  24استعدت جامعة العريش بش�ل سيناء، الستقبال الطلبة باملدينة الجامعية ابتداء من  

، إنه تقرر فتح أبواب املدن الجامعية للطالب والطالبات، والتوجيه بتكثيف أع�ل النظافة العامة،  يد رفاعيسع  العريش

، وتطبيق اللوائح  االجت�عيأوقاته املحددة، وااللتزام الكامل باإلجراءات االحرتازية والوقائية والتباعد    يفوإجراء التعقيم  

ال الجامعة عىل  طالب. والقوان� تجاه املخالف� حرصا سالمة  كليات كنواة لفرع    3إنشاء    ك� أعلنت موافقة مجلس 

 . التمريضو الحقوق و الهندسة  اتبرئ العبد وهى  كليبجامعة العريش 

  رابعة التابعة ملرکز بئر العبدشهور بقریة  8فتح شارع مغلق منذ  

شارع الشهيد أرشف عامر، بعد فرتة    فتح إعادة  ركز برئ العبد  مل  (رابعة سابقا) التابعةيونيو    30شهدت قرية  

قاربت   عام  إغالق  منتصف  يف  بالقرية  الجيش  معسكر  عىل  سيناء  والية  عنارص  هجوم  منذ  شهور  مثانية 

2020.)1(.  

 

 الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن املرصد. ) اآلراء 1(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/2/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%25
https://www.youm7.com/story/2021/2/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8
https://www.youm7.com/story/2021/2/24/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B0-8-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/5221587
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